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It is therefore in order to give us an example of 

humility, and to commit ourselves to receiving 

baptism which blots out sins and gives us 

salvation, that the Lord deigned to be baptized 

from the hands of his servant. This passage 

from the Scriptures reveals the Holy Trinity; the 

Father, the Son, and the Holy Spirit. 

The Holy Spirit manifested himself in the 

visible form of a dove when he descended on 

Our Lord after his baptism. It’s a symbol of 

simplicity. The form of the dove teaches those 

who have been sanctified by the Holy Spirit to 

flee all duplicity, not to do his deeds with 

coldness. The dove knows not to tear, while the 

ravens give kisses, but at the same time they 

tear. The ravens feed on bodies that have been 

put to death, which the dove does not do, which 

feeds only on the fruits of the earth. 

Do not be afraid of division, recognize in the 

dove the symbol of the unity of Christian 

brothers and sisters in order to live a true peace.  

  األحد األّول بعد الدنح: إعتالن سّر المسيح ليوحنّا المعمدان
Jesus reveals himself to John 

Reading: 2 Co 10:1-11 
Gospel: Jn 1:29-34 



عاش يسوع في الناصرة حياة خفيّة حتّى الثالثين  نن  عن،نرلم  لن  

يُعلَ  سّرلم حتّى اعت،ادل ن  ينوحننّنا الن،نعن،نذا م النعم دنا  ينعنّ،نذ 

ب،ع،وديّة توبة جذيذةم لها طابع نسيحانّي نُْهيَوّمم تهيّئ الن،ننننننين  

ال،عت،ذي  نباشرةً ليكونوا الج،اعة ال،سيحناننيّنة النجنذينذة لنلن،نسنين  

اآلتيم نوعود األنبياء  العهذ القذي . لعلك دا  اعنتن،ناد يسنوع نن  

يوحنّام  اعتال  سّرل ال،سينحناننّي لندم حنذثًنا ن نينريرنا فني تنا ين  

 الخالص.

الرسالة: دا  لبولس في قو نتس أخ امم اتّنهن،نول بن نّند  نعنين م 

عنذنا يكو  حا ًرا بينه م  ال يُظهر جرأة عليه  إالّ عنذننا ينكنو  

غائبًا عنه ! لكّ  بولس صلّى  ق ذ أ  ال يكو  جريئًام  ل  يُرد إالّ 

أ  يكلّ  بثقٍة أ لئك ال،تَِّهِ،ي .  أثبت له  أنّد ال يت ّرف ت ّرفًا بشريرا بحسب الن،نظنا نرم بنّ بنقنّوة 

ّّ فكر خاطئم  ش،وخٍ يرتفع  ذّ ننعنرفنة  السلطا  العم   بد إيال الرّبم لبنيا  ال،ننني م  َ ذْم د

هللا  الطاعة لل،سي  باإلي،ا  العم بّشر   بد.  نا أشبد شهادة بولس  عل بشهادة ال،ع،ذا : فإنّد  لو 

عّ،ذ بال،اءم بين،ا يسوع اآلتي أقوى نند يعّ،ذ بالر ح القذس  النا م ف،ع،وديّتد دانت بوحي خاّص 

ن  هللا نَبَوّمم في ش   سّر يسوع ال،سي م النعم اعنتنلن  لندم   نو بنذ  ل أعنلننند  بّشنر بند بنقنّوة 

  سلطا !

اإلنجيّ: الر ح القذس  و العالنة ال،،يّزة لل،سي   للزن  ال،سيحانّي.  قذ أعطا ا هللا ليوحنّا نبيّدم 

ليعرف بها ال،سي  اآلتي بعذلم  قذ دا  قبلدم فيشهذ لد أنام الج،يعم أنّد ال،سنين  ابن  هللا الن،نخنتنا  

م بن،نعنننى النحن،نّ النقنوّم «حن،نّ هللا»نوعود األنبياءم  ُنرتَجى الشعوب ج،يعها.  يذعول بنلنقنب 

(م  د،ا جاء على لسا  ال،نعن،نذا  فني دنالنند 4//7/؛ 7//7؛ 5/6ال،نت رم د،ا جاء في الرؤيا )

(. لكّ  اإلنجيلّي يوحنّنا حنّ،نلنهنا 2/-0//3على ال،سي  اآلتي أقوى نندم في األناجيّ اإلزائيّة )نتى 

(م  الح،ّ الف حّي العبي  النفنادم. إاًا 53/7أيًضا نعنى الح،ّ الوديعم عبذ هللا ال،ت لّ م في آشعيا )

فيسوع يرفع خطيئة العال م  في الوقت نفسد يح،لهام ألنّد شفى ال،ر ى  أزال عن  شنعنبند اآلالم 

التي دا  التقليذ اليهودّم يعتبر ا نتيجة الخطيئةم  في الوقت عيندم ح،ّ  و بنفسد تلك اآلالم عن  

 شعبد ب،وتد على ال ليب!

“إعتالن سّر المسيح ليوحنّا المعمدان”  

 أقوال القديسين 

BEDE THE VENERABLE 

The sin of the world means original sin, which is common to the whole human race. Now, it 
is this original sin, and all that men have added to it, that Jesus Christ erases by his grace.  

SAINT AUGUSTIN 

What more suitable symbol of humility, than this simple and moaning? The Holy and True 
Trinity appeared entirely in this circumstance; the Father, in that voice that says, "You are 

my Son beloved ”(Lk 3,22). The Son in him who is baptized, and the Holy Spirit in the 
dove. It was in the name of this Trinity that the Apostles were sent to baptize in the name of 

the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit (Mt 28:/9).  



PLEASE REMEMBER OUR LADY OF PEACE 
PARISH - CALGARY MARONITE CATHOLIC CHURCH  

IN  YOUR WILLWILL 

 

أيقونة اإلشراق هذه، عناصرها موجودة في معظم أيقونات الدنح لدى كل التقاليد 
اإليقونوغرافية. العنصر الثالوثي، اآلب بظهور اليد )خيروفانيا(، رمز للخالق ولصوته 

الذي سمعناه ولم نره إال بصورة اإلبن المتجسد، المعتمد في األردن على يد سابقه 
وصابغه. الروح بشكل حمامة تنحدر من األعالي، فوق رأس اإلبن. المالئكة هرعوا 
حاملين المناديل لتنشيف الجمرة المعتمدة والتي يُرمز لها بشعلة النار الطافية على 

المياه. إنها ميزة خاصة بتقليدنا السرياني الماروني، اذ أن جمع النار والماء هو 
 صورة لجمع الالهوت والناسوت، بشخص ابن هللا المتأنس، بكمال ألوهيته وانسانيته.

 
 األب عبدو بدوي

 تفسير أيقونة "الدنح المجيد" 

MASS INTENTIONS 

Sunday, January 15th, 2023:  

All who are named after Saint Antoine  

SUMMARY OF WEEKLY COLLECTIONS 

Period Dec. 31st  to Jan. 06h, 2023 

15 Envelopes $                540.00     

Loose $                297.60 

E-Transfers $                455.00  

Total $              1292.60 Thank you for your Donations 



If you are new to our parish, or have not yet been registered 

in our Parish, please submit a registration form online. 

 

SUNDAY JANUARY 15TH, 2023 

Arabic - English mass at 11:30 a.m. 

All Antoine's, Tony, Antoinette are welcome 

to join us to celebrate 


